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AĞUSTOS BÖCEĞİ İ L E KARI N C A
DOST OLUYOR:)

Hayat KISA...
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EĞİTİM

Üniversite tercihlerinde
nelere dikkat edilmeli?

GEZELİM GÖRELİM
Büyükada yolcusu
kalmasın :)

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Boğaç Aksoy ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Gençler,
Bu ay hayatınızda önemli bir karar vererek üniversite tercihlerinizi
yapacaksınız. Yerleştiğiniz bölümler özellikle iş yaşantınızda belirleyici
olacak.Her birinizin kazanacağı üniversitelerde mutlu olmasını ve güzel
başarılara imza atmanızı temenni ediyorum.
Bu ay, aynı zamanda zaferler ayı. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan
şanlı komutan Alp Arslan’dan, Anadolu’nun kapılarını Türklere
kapatmaya çalışanları durduran Gazi Mustafa Kemal’e kadar bütün
muzaffer şahsiyetleri ve şehitlerimizi hayırla yâd ediyoruz.
Değerli Gençler,
Teneffüs’ün Ağustos sayısında sizleri yine dopdolu bir içerik bekliyor.
Göğe Bakan Şair Turgut Uyar’ı yakından tanıyacak, Ağustos Böceği ile Karıncanın hikâyesini tersten okuyacaksınız.
17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü hasebiyle yitirdiğimiz canları da bu sayımızda unutmadık ve sizlere olası bir
deprem durumunda neler yapılması gerektiğini detaylandırmaya çalıştık. Kadim şehirlerimizden Buhara’dan hoş
bir seda bıraktık.
Gezelim Görelim köşemizde tam da Ağustos’a yakışacak bir adalar turu var. Bu ayın kelimesi ise muvaffakiyet…
Kâşifin not defteri bu ay, yapay zekâya kadar uzandı, geleceğin mesleklerine ise mekatronik mühendisliğini misafir
ettik.
Bayram tatili için hazırlayacağınız bavullara neşe, huzur ve bir de Teneffüs dergisi koymayı unutmayın.
Eylül’de görüşmek üzere…
AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı

de
rg
it
en SE
eff D
A
us Ö
@c Z
ek TÜ
me RK
ko
y.
be
l.
tr

ED
E

S
ME
KE
Lİ

6
GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

TARİHTE AĞUSTOS

Muvaffak olmak, başarı ile
aynı şey mi ?
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Tarihte, ağustos ayında neler
yaşanmış, hep beraber
şöyle bir göz atalım.
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EĞİTİM

GEZELİM GÖRELİM

KÂŞİFİN NOT DEFTERİ

Üniversite tercihleri hayatımızın
dönüm noktası. Tercih sırasında
nelere dikkat etmeliyiz ?

Büyükada yolcusu kalmasın:)

En yeni teknolojik gelişmelerle,
bilimsel bir yolculuğa çıkıyoruz.
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İZ BIRAKANLAR

FİLM REPLİKLERİ

ALP ARSLAN : Anadolu'nun kapılarını
Türklere açan komutan.

Sinemanın altın sözlerinden
seçkiler.

20

22

GELECEĞİN MESLEKLERİ

KADİM ŞEHİRLER

Mekatronik Mühendisliği'ni
ele alıyoruz.

Özbekistan sınırları içerisinde yer alan
Buhara'ya bir yolculuk yapmaya
ne dersiniz...
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Deprem anında
ne yapacağız?

30

TERSTEN HİKAYE

OKUR SAYFASI

32

GÜNDEM

Çok eğlenceli capsler ve sizden gelen
mesajlarla dopdolu.

34

Ağustos Böceği ile Karınca'nın
hikayesine bir de
tersten bakalım:)
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KÜLTÜR SANAT

ÜNLÜ RÖPORTAJI

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Göğe Baktıran Şair;
TURGUT UYAR

Arka Sokaklar'ın yakışıklı Volkan
Komiseri, Boğaç AKSOY misafirimiz
oldu. Çok da güzel oldu :)

Sen de çektiğin fotoğrafı bize gönder,
yayınlayalım.
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SİNEMA Bİ MOLA

TİYATRO PERDESİ

Ağustos ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

Şeker gibi bir oyun,
ŞEKERPARE.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
Ahmet Poyraz

40

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

EĞLENCE

42

DANIŞMA KURULU

Proje ödevini yapış şekline göre,
karakterini analiz ediyoruz.

44

DUVAR YAZILARI

SPOR

Son moda duvar yazıları burada:)

46
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Basketbol dünyasına eğlenceli ve
bilgi dolu bir yolculuk yapalım.

Şenol Çetin
Başkan Yardımcısı
Eyüp Yıldırım
Başkan Yardımcısı
Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı
Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı
Hasan Öztürk
Başkan Yardımcısı

NASIL YAPARIM

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şarj aleti ve kulaklıklara
wrap yapıyoruz.

Genel Yayın Koordinatörü
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Nevzat Hartomacıoğlu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Yayın Kurulu

LEZZET DURAĞI

RÖPORTAJ

Ağustos'ta Smoothie
Bir Başka!

Sosyal Medya Uzmanı
Alaattin Çağıl konuğumuz.
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Muammer Özenen
Metin Yazarı
Fatih Cömert
Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

KİTAP TANITIMI

52

Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Birbirinden değerli kitapları
sizin için derledik.

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak

53

KARİKATÜR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Mert Dolapçıoğlu iftiharla
sunar.

Yine çok keyifli bir bulmacayla
ödülü yakalamaca :)

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs dergisi Çekmeköy Belediyesi tarafından
VENNA REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com
www.dergiteneffus.com

Köşe yazarları ve Konuk Yazarların görüşlerinin sorumlulukları
kendilerine aittir. Teneffüs Dergisi'nde yayınlanan ilanların
sorumlulukları ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve yayın
ilkelerine uymayı taahhüt eder.

GÜZEL
KELİMELER
MEKÂNI

“Felaket ve acı,
tıpkı muvaffakiyet ve büyük şöhret kadar,
belki de daha fazla, bir insana, etrafındakilerin alakasını çekiyor.”
- Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev (s.118)

Muvaffakiyet
Arapça “vefk” kelimesinden türeyen “muvaffakiyet”
temel olarak başarı demektir.
Devellioğlu’nun sözlüğünde birinci anlamı ise,
Allah’ın yardımıyla başarı göstermedir.

“Başarmak” denince akla insanın kendi emeğiyle elde
ettiği, kimseden yardım almadan çalışıp didinerek
edindiği bir kavram aklımıza gelir.
Hâlbuki “Muvaffakiyet” öyle midir?
Allah’ın yardımıyla elde etmişizdir başarıyı…
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TARİHTE AĞUSTOS arrow-circle-left

12 Ağustos 1981
ABD
Dünyanın ilk masaüstü bilgisayarı,
IBM markasıyla piyasaya çıktı.

10 Ağustos 1519
İSPANYA
Ferdinand Macellan beş gemisiyle
birlikte dünyanın çevresini
dolaşmak için yola koyuldu.

SARI-KIRMIZI-YEŞİL
5 Ağustos 1914
ABD
Trafiğin olmazsa olmazı
trafik ışıkları ilk kez Ohio’da
kullanılmaya başlandı.

OKSİJENİN KEŞFİ
1 Ağustos 1774
İNGİLTERE
İngiliz Kimyager Joseph Priestley
karbondioksit üzerine araştırmalar
yaparken oksijen elementini keşfetti.
Element tablosunda kendisini
O2 olarak tanıyoruz.

1 Ağustos 1868
ALASKA
ABD, Rusya İmparatorluğu’na
7.2 milyon dolar ödeyerek
Alaska’yı satın aldı.

8

dergiteneffus.com

arrow-circle-right TARİHTE AĞUSTOS

19 Ağustos 1960
RUSYA

6 Ağustos 1173
İTALYA

Sovyetler Birliği Sputnik 5’i
Ay yörüngesine oturtmayı başardı.
İşin ilginç yanı bu uzay aracında
2 köpek seyahat ediyordu.

İtalya’nın mimari simgelerinden
Pisa Kulesi’nin yapımına başlandı.
Bugün yana eğimi ile birçok eğlenceli
fotoğrafa konu olan kulenin yapımı
200 yıl sürdü.

YAVUZ’UN
ÇALDIRAN ZAFERİ
23 Ağustos 1514
TÜRKİYE
Yavuz Sultan Selim Çaldıran’da
karşılaştığı İran ordusunu
yenerek Osmanlı tarihine yeni
bir Zafer kazandırdı.

13 Ağustos 1954
PAKİSTAN
Pakistan milli radyosunda ilk kez
ülkenin bağımsızlığını gösteren
Pakistan Milli Marşı yayımlandı.

TÜRK ANADOLU!
26 Ağustos 1071
TÜRKİYE
Şanlı komutanımız Sultan Alp Arslan
Bizans ordusunu bozguna uğratarak
Anadolu’nun kapılarını
bir daha kapanmamak üzere
Türklere açtı!

dergiteneffus.com
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UNiVERSiTE TERCiH EDERKEN
NELERE DiKKAT ETMELiYiM?

Çekmeköy’ün sevgili gençleri, bir sınavın daha sonuna geldik ve artık önümüzde
hayatımızı yönlendirecek bir sürecin kapıları açılıyor. Üniversite tercihlerinizi yaparken
nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Cevabı yazımızda.

BOŞTA KALIRIM
KORKUSUYLA
TERCİH YAPMAYIN

ÜNİVERSİTENİN
SÖYLEMİNE DEĞİL
İCRAATINA BAKIN

Belki de en çok karşımıza çıkan
ihtimallerden biri öğrencilerin boşta kalırım kaygısıyla ileride yapmak
istemedikleri işlere dair
bölümler seçmeleridir.
Şöyle düşünün sevgili
gençler, okullarınızı
bitirip iş hayatına
adım atığınızda eğer
ayaklarınız geri geri
gidecekse inanın okuduğunuz bölümün bir manası kalmıyor.
Sizin yerinizde olsam işini mutsuz
ve zorunluluktan yapanlar ordusuna katılmak istemezdim :)

Emin olun şuan gördüğünüz üniversite reklamlarından kafanız karma
karışık. Artık öyle bir dünyada
yaşıyoruz ki eğitim bile pr ile
çalışan bir sektöre dönüştü. Bu
yüzden kesinlikle gitmek istediğiniz okulların eğitimci kadrosuna, istediğiniz bölümde
açılan derslere göz gezdirin.
Hatta ben sizin yerinizde olsam internetteki
forumlardan biraz okul
için yapılmış eski öğrenci
yorumlarına bile bakarım.

TERCİHLERİNİZİ İSTEK
SIRANIZA GÖRE YAPIN

KAMPÜS İMKÂNLARI
Belki birçoğunuz İstanbul
dışında eğitim almayı düşünüyor olabilir. Eğer şehir dışında
okumayı planlıyorsanız mutlaka bölümün bulunduğu
kampüsü inceleyin. Özellikle
İstanbul’da doğup büyümüş
gençler bazen küçük şehirlerde bunalıp eğitimini yarıda
kesebiliyor. Üstelik böyle yapanların
sayısı azımsanmayacak kadar fazla
benden söylemesi.
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‘Puanıma yazık olmasın’cılar bu
önerimiz size. Ben ne Tıp öğrencileri, hukuk öğrencileri, mühendislik
öğrencileri biliyorum ki gittiğine bin
pişman… Tabii bunu yaparken sıralamalara bakıp dengeyi belirlemeyi
de unutmayın. Popüler olanı değil
yeteneğiniz olanı tercih edin.

Son olarak, neyi tercih ederseniz edin önceliğiniz hep iyi
insan olmak olsun. Eylül’de hepinizi tercihleriyle mutlu birer
üniversite öğrencisi olarak görmek istiyoruz.
Allah muvaffak etsin.
dergiteneffus.com
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YÜŞ PARKURU AÇnımıILna DI
ALEMDAĞ’A YÜRÜ
açtı.
etrafına yürüyüş parkuru yaparak halkın kulla
Çekmeköy Belediyesi, Alemdağ Stadının

750m’lik
Asırlık ağaçların bulunduğu alanda yapılan
siye ettiği
parkurda, sağlık açısından uzmanların tav
in uyguana malzemesi toprak olan terracotta zem
ılabilmesi
laması yapıldı. Parkurun gece de kullan
endi, alan
için sınırları beton duvar ve tellerle düzenl
sokak lambalarıyla aydınlatıldı.
, “Bana
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
ar sosyal
göre spor sağlık için önemli olduğu kad
büyüyen
yaşam için de önem arz ediyor. Sporla
, daha
nesiller kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor
lar.
bilinçli ve çevresine faydalı bireyler oluyor
yatırımlar
Bu nedenle 9 yıldır spora teşvik eden
dedi.
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz,”

dergiteneffus.com
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BUYUKADA’DA
GÖRMENİZ GEREKEN 5 YER

Havalar tam da ‘Yanıyoruzzzzz Fuattt Abiiii’ havaları değil mi yahu? Bu sıcakta insan eve sığamıyor doğrusu. İstanbul gibi
nemi yüksek bir şehirde hem biraz nefes alıp serinlemek hem de gezip görüp öğrenmek isteyenler parmak kaldırsın. Sahil
şeridinden bir vapurla ulaşabileceğiniz Büyükada turumuza hazırsanız başlıyoruz.

Aya Yorgi Kilisesi ve Manastırı

Rum Yetimhanesi

1751 yılında kilise olarak inşa edilen tarihi yapı adanın en tepesine kurulmuş
vaziyette. Eğer yürüyüş yapmayı seviyorsanız ve ‘beni dik yokuşlar yıldıramaz’
diyorsanız mutlaka bu tepeyi görmelisiniz. Üstelik çektiğiniz çileye yukarıdaki manzarayı görünce ‘değmiş’ diyeceksiniz. Tepedeki çay bahçesinde ince
belli bardaklarınızda çayınızı yudumlarken ‘teşekkürler Teneffüs Dergisi’ demeyi
unutmayın :)

Hamidiye Camii
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Kim bilir kaç hayat aktı gitti ahşap merdivenlerinden? Bahçesinde kaç çocuk
oynamıştır sahi? 19. yüzyılda tamamlanan yapı adaya yolu düşen herkesin uğrak
noktası. Yüzünüzü demir parmaklıklarına dönüp de geçmişin izlerini seyre
daldığınızda saçlarınızı arkanızdaki ormandan gelen esintiler okşayacak.

Bu topraklarda bir yer yoktur ki Sultan Abdülhamid Han’ın eli değmiş olmasın.
Tek şerefeli minaresi, kalem işi ve çinilerle bezeli atmosferiyle adanın en huzurlu
köşesi diyebiliriz. 1895’de ibadete açılan caminin bahçesinde gözlerinizi 1 dakika
kapatın ve türlü türlü kuşların yaz senfonisine kulak verin.

dergiteneffus.com
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Dilburnu

Adalar Müzesi

20 bin belge, 6 bin fotoğraf, film ve sözlü tarih kayıtları ve yüzlerce obje
ile meraklılarını bekleyen İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi 10 Eylül
2010’dan beri hizmet veriyor. ‘Bi arkadaşa bakıp çıkmak’ için bile uğranabilir
gençler :)

Adaya kadar gidilir de pikniksiz dönülür mü hiç? Mutlaka ufak bir sırt çantası
hazırlayın ve adalar vapuruna öyle binin. Tamamı ormanla kaplı bu piknik
merkezinde hem serinleyecek hem de günün yorgunluğunu atacaksınız.

FAYTON TARTIŞMASINA İBB’DEN ÇÖZÜM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da ulaşım sorununu hem
faytoncularla hem de ada halkı ile görüşerek, atların istenmeyen durumlara düşmesini
engelleyerek çözeceklerini açıkladı.

dergiteneffus.com
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KÂŞİFİN NOT DEFTERİ
Küresel dünyada her saniye yeni teknolojik gelişmeler gündeme damgasını vuruyor.
Eskilerin söylemiyle icatlar bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor diğer yandan da sundukları
teknoloji ile doğrusu insanın içini ürpertiyor.

Microsoft’dan Tercümanları İşsiz Bırakacak

Bilgisayar sistemleri ve yazılım dendiğinde listenin zirvelerinde
yer alan bir firma, günlük hayatımızın neredeyse hemen hemen
içerisinde olan bilgisayarların en çok kullandığı işletim sisteminin
yapımcısı Microsoft’dan derin öğrenme kabiliyetine sahip nöral
ağlar oluşturarak, Google ile en iddialı olduğu alanlardan biri olan
tercüme teknolojilerinde rekabet etmeye başladı. Şirket, tercüman
doğruluğunda çeviriler yapabilen yapay zekâlarla, insanların
yabancı haberlere ve bilgilere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Microsoft, Asya’daki ve ABD’deki araştırmacıları tarafından yapılan
tercüman yapay zekânın bu alanda “insanlarla denklik” yakaladığını duyurdu. Bu duyuru, söz konusu yapay zekânın profesyonel
tercümanlar kadar doğru ve hızlı çeviriler yapabildiği anlamına
geliyor.
Microsoft’un araştırma ekipleri, tercüman yapay zekâyı Çince
yazılmış haberleri çevirterek sınadı. Bu alanda insan doğruluğuna
ulaşarak başarılı olduğu açıklanan yapay zekânın sıradaki hedefinin ise canlı haber yayınlarını dinleyerek bir başka dile çevirmek
olduğu belirtildi.
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İLK LÜKS UZAY OTELİ TANITILDI

AURORA
STATION

İnsanlık tarihinin yakın geçmişte başlayan uzay
macerası artık farklı bir boyut kazanıyor. Birçok
firma “uzay turizmi” adı altında çalışmalar yapıyor. Ancak
genelde “uzay yolculukları” planlanıyor. Peki ya uzayda konaklamak?
İşte bu noktada karşımıza İlk lüks uzay oteli Aurora Station çıkıyor.
Space 2.0 Summit kapsamında tanıtılan Aurora Station, litaratürde “ilk lüks uzay oteli” olarak geçiyor. Arkasında Orion Span yer alan bu turizm
uydusu, her şey yolunda giderse 2021’de Dünya dışına çıkmayı planlıyor. 2022’de ise konuklarını ağırlamaya başlayacağı söylenen otel, astronot
deneyimini herkese yaşatmak istiyor. Altı misafir ve iki görevlinin yer alacağı bu benzersiz deneyimin ise tam 12 gün süreceği söyleniyor. Yer
çekimsiz ortam deneyimi yanında gelenlerin uzayda gıda yetiştirme gibi deneyler de yapacağı belirtiliyor.

Hidrofonlar ve sensörler ile yoğun şekilde donatılmış sofistike
sualtı robotları, sonar teknolojisinin yardımıyla deniz tabanında filo şeklinde
hareket ederek keşifler yapmak için tasarlandı. Araştırmacı Luis Sebastiao,
robotların işbirliği içinde çalışan bir ekip yapısında, bilgi paylaşarak sualtında etkileşime geçmesini istiyor.
dergiteneffus.com
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Horasan Meliki Çağrı Bey'in oğlu
Alparslan 20 Ocak 1029 yılında
doğdu. Babasının hastalanması üzerine genç yaşta
tahta oturan Alparslan
Gaznelilerin birçok
taarruzunu başarıyla geri püskürttü. Babasının vefatından
sonra tahtın
doğal varisi
olarak gösterildi. Çünkü daha
Melik olmadan
kendi coğrafyasının sınırlarını
aşan bir üne
kavuşmuştu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MUVAFFAK ve S
Alparslan hükümdarlığı süresince devletin batı yönüne daha çok önem vermiş,
batıda fetih, doğuda ise
genellikle asayişi temin amacıyla harekâtta bulunmuştur.
Bunun başlıca sebebi, babası
Çağrı Bey'in kırk beş yıl önce
Bizans topraklarına yaptığı
akınlar sırasında keşfedilen
Doğu Anadolu yaylalarının
Türkmenler için en uygun
yerleşme alanı olarak görülmesiydi.
Hristiyanların elinde bulunan
Anadolu'nun fethedilmesi
gerektiği hususunda kararlı

Cesur
Yiğit
sahibi
Kudret ve azamet
koruyucusu
Devletin pazusu ve
li
Heybetli ve haşmet
aha sahibi
Affedici ve müsam
Dindar
Hayırsever
Duygulu

dergiteneffus.com
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e SANLI KOMUTAN
oldukları anlaşılan Selçuklu
devlet adamları, Türkmenleri
Bizans sınırlarına doğru sevk
etmeyi devletin resmi iskân
siyaseti olarak kabul etmişlerdi. Alparslan, çocukları arasında en fazla sevdiği Melikşah ile Horasan'dan getirdiği
eski veziri Nizamülmülk de
beraberinde olarak Rey'den
Azerbaycan'a hareket etti.
Bundan sonra Alparslan Doğu

Anadolu'ya geçerek Bizanslıların elinde bulunan, bölgenin en
müstahkem şehri Ani'yi kuşattı. Ani'nin Müslümanlar tarafından 16 Ağustos 1064’te
fethedilmesi Doğu'da ve Batı'da büyük yankılar uyandırmış, Halife KaimBiemrillah özel
elçisiyle gönderdiği mektubunda takdir ve tebriklerini bildirerek Alparslan'a "Ebü'l-feth"
lakabını vermiştir.

Anadolu’nun kapılarını
Türklere açtı!
Alparslan'ın önce doğuya, dost topraklara yönelerek
ordusundaki yaşlı ve yorgun savaşçıları terhis edip yerlerine zinde kuvvetler alması ve çeşitli savaş hazırlıkları
görmesi Anadolu üzerinde Bizanslılarla koz paylaşma
vaktinin geldiğine inanmış olduğunu gösteriyordu.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında cereyan
eden meydan savaşı gerçekten son sözün söylendiği
bir savaş olmuş, Selçukluların elde ettiği büyük zafer
Türkler’e Anadolu kapılarını açarak dünya tarihinin
geleceğine tesir etmiştir. Sultan Alparslan Anadolu’yu
fethettikten sonra bu kez Doğu’ya yönelmiş ve orada da
üstün başarılara imza atmıştır.
24 Kasım 1072’de bir savaş esnasında yaralanan ve şehit
düşen Türk tarihinin tartışmasız en büyük Sultanlarından Alparslan kendinden sonra oğlu Melikşah’a biat
edilmesini bizzat istemişti. Mekânı cennet olsun.
** Bu yazı TDV İslam Ansiklopedisi’nden
faydalanılarak hazırlanmıştır.

dergiteneffus.com
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UNUTULMAZ
FİLMLERİN,
UNUTULMAZ
REPLİKLERİ!

Av Mevsimi

Karateci Çocuk
Örümcek Adam 2

Osmanlı Cumhuriyeti

18

7 Numara
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S. ahsiyet

Benjamin Button

'ın Tuhaf Hikâyesi

Stranger Things

Yesil Yol

Senin de unutamadığın,
zihinlere kazınmış film
replikleri önerin varsa,
bizimle paylaşabilirsin.
dergiteneffus@cekmekoy.b
el.tr
dergiteneffus.com
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A ’ D A N

Z ’ Y E

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik Mühendisliği; günümüzde mühendislik alanında en
kapsamlı mesleklerden kabul ediliyor. Yazılım, elektronik, endüstriyel
otomasyon, robotik, donanım, akıllı makineler ve daha fazlası…
Kısacası insanların yaptığı her işi robotlara yaptırabilmek. Bu
mesleğin amaçları arasında, insanları işsiz bırakmanın olduğu da
derslerde anlatılmaktadır.
Mekatronik, 1960’ların sonunda Yaskawa Elektrik Şirketi’nde görevli bir mühendisin elektrik motorlarının bilgisayarla kontrolünü sağlaması ile başladı. 1970’lerde
mekatronik, servo motor teknolojileri ile birleştirilerek; otomatik kapılar, otomatik
odaklanmalı kameralar gibi ürünlerde kullanılmıştır. 80’li yıllara gelince daha hızlı yayılan mekatronik, artık hayal gücünün izin verdiği sınırlara yaklaşmakta. Mikro
işlemciler ile kullanılmaya başlandığında sayısal denetimli makinalar ve robotlar
daha çok yaygınlaşıyor. 90’lı yıllara gelindiğinde uzaktan kontrollü sistemler, otomobillerin hava yastıklarının kaza anında açılması gibi insanlık yararına teknolojiler de
kullanılmaya başlandı.
Ders içeriklerinde; Algoritma ve Programlama, Bilgisayar Destekli Teknik Resim,
Diferansiyel Denklemler, Termodinamik, Olasılık ve İstatistik, Akışkanlar Mekaniği,
Elektromekanik Sistemler, Algılayıcılar ve Ölçme Yöntemleri, Mikroişlemciler, Yapay
Zeka, Otomatik Kumanda, Robotik Programlama gibi birçok mühendislik dalından
oluşan eğitim programı bulunmaktadır.
20
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Mekatronik
Mühendisliğin
Avantajları ve
Dezavantajları
Mekatronik Mühendisliğinin ülkemizde henüz yeterli
değeri göremiyor olması en büyük dezavantaj. Bununla
birlikte Mekatronik Mühendisi olmaya aday bireyler iyi
bir eğitimden geçerlerse yabancı yatırımlı dev firmalardan fırsatlar içeren teklifler alabilirler.

Mekatronik Mühendisliği Mezunları
%29 Oranla İstanbul'da Çalışmaktadır.
%29

%22

%13

%12

İSTANBUL (Avr.)

KOCAELİ

ANKARA

İSTANBUL (Asya)

Mekatronik Mühendislerinin Çalışma
Alanı Bulduğu Departmanlar
%33

Mühendislik
Kamu ve özel sektörde elektronik, mekanik, yazılım
alanlarından herhangi birinde hizmet veriliyorsa;
Mekatronik Mühendisi her alanda rahatlıkla iş bulabilir.
Savunma sanayisinde aranan ilk personel ve ülkemizde
en çok açıkta olan iş ilanı bu mühendisliktedir. Siz de
küçükken bozulan oyuncaklarınızın merak edip içini
açıyorsanız, mekanik alanında biraz merakınız varsa,
olmanız gereken yer tam da burası.
Mekatronik Mühendisliği ülkemizde 35 üniversitede
bulunmaktadır ve yılda ortalama 2000 öğrenci bu
bölüm için kayıt olmaktadır. Bölüm ülkemizde
açıldıktan sonra mezun olan öğrenci sayısı ise
5500’dür.

%8

%29

%19

Diğer

AR-GE

%11

Üretim İmalat

Teknik Bakım

Akdemik

%4

%2
Satış

Pazarlama

%1

%1

%1

%1

Bilgi İşlem

%1

Yönetim

İş Geliştirme

%1

İdari İşler

%1

Eğitim

Kalite

%1

%15

İthalat İhracat

Diğer

Günümüzde Mekatronik
Mühendisliğinin önde gelen
uygulamaları:
• Tarım Robotları
• Otomotiv Endüstrisi
• Mikro Sistemler (MEMS)
• Uçan Robotlar
• Robot Görme
• Endüstriyel otomasyon
• Savunma Sanayii
(Akıllı Silah ve Silah Sistemler
i)
• Mikro robotlar
• Gezer Robotlar
• Endüstriyel Robot Kollar
dergiteneffus.com
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MEDENİYET BEŞİĞİNDE ÂLİMLER BÜYÜTEN ŞEHİR

BUHARA
İslamiyet’in Mekke ve Kudüs’ten sonra gelen önemli merkezlerinden biri Buhara,
Özbekistan’ın oldukça renkli şehirlerinden biri. El sanatlarıyla bezeli pazarları ve
Türk mimarisinin en gözde örneklerini yansıtan tarihi eserleriyle yanı başımızda bir
gelin gibi süzülür bu kadim şehir…
Buhara’nın Kısa Tarihi
Bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan ve Zerefşan ırmağının
aşağı havzasındaki büyük vahada
yer alan Buhara, Türk-İslam medeniyeti içinde çok önemli bir yere
sahip. Buhara adı ilk defa Pu-ha
şeklinde 630 yılı civarında Çinli
seyyah Hüang-Tsang tarafından
kullanılmış.
Buhara'nın tarihi Müslümanların
bu bölgeye gelmeleriyle aydınlanmaya başlar. 710 yılında Buhara’ya
Tuğşade isimli genç bir hükümdar
tayin edilir. Tuğşade Müslüman olmuş ve bu coğrafyaya 30 yıl hükmetmiştir. 999 yılına kadar şehri
yöneten Samaniler devrinde bu

22

Özbekler ile İslam arasında
gönül köprüsü: Nakşibendiyye

coğrafya en parlak dönemlerinden
birini yaşamıştır. Birçok edip ve
şair bu dönemlerde Buhara’da toplanmıştır.
Cengiz Han'ın Maveraünnehir'de
ilk aldığı şehirlerden biri Buhara
oldu. Şehir 1O Şubat 1220 tarihinde Moğol orduları tarafından işgal
edilip yağmalandı.

dergiteneffus.com

Çağatay hanedanı ve Timurlular devrinde (1370-1500) Buhara
bölgenin siyasi hayatında önemli
rol oynamıştı. Bu devirde şehirde meydana gelen en önemli olay,
Bahaeddin Nakşibend tarafından
kurulan Nakşibendiyye tarikatının
ortaya çıkmasıdır. Nakşibendiyye Orta Asya'nın siyasi hayatında
önemli rol oynamıştır. Özbekler
ile İslam arasında bir bağ kuran tarikat dostluğun pekişmesine vesile
oldu.

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

Komünist rejim şehre iç savaş ve
yıkım getirdi
Sovyet idaresine karşı başlatılan silahlı mukavemet 1926 yılına kadar
sürdü. 1923 sonunda Buhara hükümeti tamamen Rus kontrolü altına alındı. Ekim 1924'te hükümet
lağvedilip Buhara topaklarının
büyük bir kısmı yeni teşkil edilen
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dâhil edildi. Buhara’nın
başşehir olmaktan çıkması şehir
üzerinde olumsuz bir etki bıraktı.
Buhara’ya yolu düşen ve
Buhara’da yetişen âlimler:

1920 yılı Ağustos sonunda son
emir Alim Han, Kızılordu'nun şehri işgali sonunda tahtından uzaklaştırıldı ve 6 Ekim 1920'de Buhara
Hanlığı ilga edildi. Komünist İhtilali'nden sonra Buhara başşehri
Taşkent olan Özbekistan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir şehri oldu. Komünist rejim devrinde
Sovyetler Birliği'nde Müslüman
din adamı yetiştiren iki medreseden biri Buhara'da yaşamaya devam etti.

dergiteneffus.com
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İmam El Buhari
Hakim Tirmizî
Muhammed bin Selam el-Bikendî
Abdullah bin Muhammed
el-Müsnedî
Muhammed bin Yusuf el-Bikendi
İbrahim bin el-Eş’as
İmam-ı Muhammed Şeybani
Yusuf-i Hemedani
Abdülhalık-ı Goncdüvanî
Şah-ı Nakşibend Behaeddin
Muhammed bin Muhammed
Buhari
Hace Muhammed Parisa
Seyyid Emir Külal
Mahmud Buhari
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Buhara’ya Varmadan
BİLİN İSTEDİK!
ÜLKE
Özbekistan

Leb-i Havuz Meydanı’nda eşeğine binmiş Nasreddin Hoca heykeli
İç savaşlar sırasında halk şehri
terk etti. 1930 ve 1940'lı yıllarda
da baskılar yüzünden bir göç olayı
daha yaşandı. Ancak şehrin nüfusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir artış gösterdi. Günümüzde
200.000’i aşan Buhara’nın nüfusu
Özbekler, Türkmenler, Kırgızlar,
Kazaklar, Tatarlar, Uygurlar, Tacikler, Ruslar, Kafkasyalılar, Ukraynalılar ve Yahudilerden oluşuyor.

Eşeğine Ters Binen Hoca
Nasreddin
Özbekler bizim kültürümüzde
de kıymetli bir yere sahip olan
Nasreddin
Hoca’yı
oldukça
benimsemişlerdir. Bu sebeple
Buhara’nın önemli noktalarından
Leb-i Havuz Meydanı’nda eşeğine
binmiş Nasreddin Hoca heykeli
bulunuyor.

BUHARA’DA GEZİLECEK YERLER
• İsmail b. Ahmed es-Samani'nin
Türbesi,
• Magaki Attar Camii,
• Seyfeddin Baharzi Türbesi,
• 513'te ( 1119) yapılan Namazgâh
Camii,
• XIV. yüzyıl sonundan kalma Çeşme-i Eyyüb'un yerindeki türbe,
• Uluğ Bey Medresesi,
• 1535 yılı civarında yapılan Mir
Arab Medresesi,
24

• 30 m. yüksekliğinde bir minareye
sahip XVI. yüzyılda inşa edilen
Kalan Mescidi,
• Hace Zeyneddin Mescidi
• Devlet Mimarlık Sanat Fakültesi
• Ark Kalesi
• Büyük Kalon Minaresi
• Leb-i Havuz Meydanı
• Samanids Mozolesi
• Kosh Medresesi
dergiteneffus.com

RESMİ DİLİ
Özbekçe
KOMŞULARI
Kırgızistan, Tacikistan,
Afganistan, Türkmenistan
PARA BİRİMİ
Som (UZS)
SAAT FARKI
Türkiye saatine göre
2 saat ileride
FESTİVALLER
İpek ve Baharat Uluslararası
Kültür Festivali
MUTFAK
Baracha, Buhara Somsa,
Buhara Pilavı
SEYAHAT ÖNERİSİ
Nisan-Mayıs ya da Eylül Ekim Ayları

arrow-circle-right KISA...KISA...

MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çekmeköy Belediyesi tarafından Mimar Sin
an Mahallesi’nde
tahsis edilen arsada yeni bir aile sağlığı me
rkezi inşaatı başladı.
Çekmeköy Belediyesi Mimar Sinan Mahalle
si Mimar Sinan Cad.
üzerindeki mülkiyeti kendine ait olan arsa
yı, mahalleye sağlık
ocağı yapımına tahsis etti. 1.679 m2’lik
parselde; 550 m2’lik
sağlık tesisi ile bahçesinde çocuk oyun alan
ının da bulunduğu
yeşil alan ve otopark da yapılacak. İstanbu
l Büyük Şehir Belediyesi tarafından projelendirilen sağlık merkez
i 2 kattan oluşacak
ve içerisinde; doktor muayene odaları, tıbb
i müdahale odası,
aşı odası, gebe izleme odası, bekleme
alanı ve sekretaryalar
bulunacak. Haziran’ın son haftasında yap
ımı başlayan inşaat
çalışmalarının 2018 yılı içinde tamamlanarak
Sağlık Bakanlığı’na
teslim edilmesi hedefleniyor.

OKULLARA YAZ BAKIMI

bu yaz da okullarda bakım
Çekmeköy Belediyesi her yıl olduğu gibi
ve onarım çalışmaları yaptı.
esinin ardından, İlçe Milli
Çekmeköy Belediyesi okulların tatile girm
göre okullardaki bakım ve
Eğitim Müdürlüğü’nden alınan listelere
i okulların kazandırılmasıonarım çalışmalarına başladı. İlçeye yen
ın giderilmesi, bina içinnın yanında mevcut okulların ihtiyaçların
sını da sağlayan Çekmeköy
de ve bahçesindeki tadilatların yapılma
ı.
Belediyesi, okulları yeni eğitim yılına hazırlad

dergiteneffus.com
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DEPREM ANINDA

NE YAPACAĞIZ?
Türkiye 17 Ağustos 1999’da yüzlerce vatandaşımızı kaybetmemize sebep olan bir afet yaşadı. İstanbul, uzmanlara göre yeni
depremlere gebe… 17 Ağustos depreminin yıldönümünde sizler için zelzele anında yapılması gerekenleri derledik.

BİNA İÇİNDEYSENİZ
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesinlikle panik yapmayın.
Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durun.
Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan,
aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize
düşecek her tür eşyadan uzak durun.
Asansör kullanmayın.
Acil durumları ve yangınları bildirmek dışında telefonları
kullanmayın.
Kibrit ve çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.
Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya
dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma
sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize
hayat üçgeni oluşturun.

•
•

•
•
•
•
•
•

Dışarıda kalın.
Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan
ve duvar diplerinden uzaklaşın.
Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı
olun.
Deniz kıyısından uzaklaşın.
Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında
bulunmayın.
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı
tedbirli olun.

ENKAZ ALTINDA KALDIYSANIZ

METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA
ARAÇLARINDAYSANIZ
•

BİNA DIŞINDA AÇIK ALANDAYSANIZ

Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmeyin. Elektriğe
kapılabilir veya diğer bir trenin çarpması ile zarar görebilirsiniz.
Trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir
yere tutunun.
Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatları izleyin.

•
•
•
•
•

Kibrit ve çakmak yakmayın.
Hareket etmeyin ve toz kaldırmayın.
Ağzınızı ve burnunuzu mendil ya da kıyafetinizle kapatın.
Borulara ya da duvarlara vurarak yerinizi arama kurtarma
ekiplerine bildirmeye çalışın ve ıslık çalın.
Bağırmayı son çare olarak kullanın. Çünkü bağırmak tehlikeli
boyutlarda toz yutmanıza neden olabilir.

dergiteneffus.com
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Tenefüsle hasbihal

.
yeni bir kelime ile karşılaştım
Derginin Temmuz sayısında
izle
im
ler
m. Ne de güzeldir sevdik
Şimdi dilimden düşürmüyoru
hasbihal etmek…
5)
Zeynep Değirmenci (1

Sınıfta, arkasını duvara yaslayıp arka
sıradaki arkadaşlarla konuşma pozisyonu

Onların Batman'i varsa bi
zim
KartonMen'imiz var.

5 Kavanoz bal sadece 100 lira mı ?

larım

Ay senin saçını başını yo

lsun
Bu da benden oviyorum. İçimden geldi,

yfasını se
ajları
duvar yazıları sa
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en
e
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d
im
gi
er
ey
y
D
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” :)
yer verirseniz b
iye bu haldeyiz
d
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er
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n
10 kişiye gö
5)
Alp Demir (1
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Emre Durak fun club
lirim.
Survivor Emre’nin şu dünyadaki en büyük hayranı ben olabi
e
Dergideki röportajı görünce gözlerime inanamadım. Böyl
isimlerden röportajların devamını bekliyoruz.
Gözde Çakmak (17)

birer bardak
Merve sakin ol! Sadece
süt içtik o kadar!

14 şubatta ben

Görüyorum ki aramıza ye
ni
cahiller katılmış.
Karne günü babam

AHMET'İ NEDEN YEDİN

Unutmayacağız

!

Temmuz sayısın
da 15 Temmuz’da
şehit olan gençl
Benimle aynı yaş
eri okudum.
taymış Engin şe
hit olduğu tariht
etkiledi… Onları
e, bu beni çok
hiçbir zaman un
utmayacağız. H
ep
sinin mekânı
cennet olsun!
Furkan Turg
u

t (16)
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Biz her fırsatta ağustos böceği olmaya çalışırken,
hayatın bizi karınca olmaya zorladığı “zalım dünyadan” merhaba!
Saz ile söz yarıştırmak varken, dersler ile birbirimizle
yarıştığımız maratondan merhaba!
Çalışkan ağustos böceği ile aylak karıncanın hikâyesini herkes bilir.
Yoksa bilmez mi?
Bilmiyorsak bir bilen bulunmaz mı?
Sahiden bilmemek bu kadar ayıp değilken,
öğrenmemek çok mu ayıp?
Neyse…
Gelelim hikâyemize
Zengin ve mağrur ağustos böceği,
Ağustos sıcağının altında
Aheste aheste süzülürken;
Mazlum ve yoksul karıncanın öyküsünü…
Can kulağı ile dinleyelim.
Çalışkan ağustos böceğinin işi zordur…
Elindeki saz ile doğru notayı tutturup, eşsiz müzik şölenini
insanlara duyurmak elbette kolay değildir.
Yaz sıcağının kavurucu etkisi ile uzanıp
mehtabı seyre dalmak elbette ki,
Eşsiz ve zor bir uğraştır.
Peki ya aylak karınca mı?
O da aylak karınca
Yani aylak aylak dolaşan karınca
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Etrafındaki çer çöpü görünce, bir de çokça bulunca,
heybesine dolduran karınca…
Peki, ikisi bir araya gelince?
Çalışkan ağustos böceği mehtaba seyre dalar, sazı ile şarkılar söyleyip
ünlü bir ses sanatçısı olur. Bizim aylak karınca da çalışkan ağustos
böceğinin yanında aylak aylak ama yılmadan ve usanmadan ona
yoldaş olur.
Yürüdüğü yolları temizler, ona destek olur.
Bu hikâye tanıdık geldi mi?
Yoksa hiç gelmedi mi?
Kısa lafın uzunu:
Yıllar yılı nasihatlerimize konu olmuş, çalışkan karınca ile tembel
ağustos böceğinin hikâyesine farklı bir pencereden bakalım istedik.
Ve ekledik…
Bir ağustos böceği toprağın altındaki larva döneminde yeryüzüne
çıkmak için tam on iki yıl bekler. On iki yılın sonunda ise dünyaya
geldiğinde ömrü sadece bir aydır.
Bir karıncanın ortalama ömrü ise kırk beş ila altmış gündür.
İnsanın ömrü ise meçhul…
Demem o ki, şairin dediği gibi hayat kısa!
Gelin, karınca ile ağustos böceği dost olsun.
Bizler ise, bir karınca gibi çalışıp ağustos böceği gibi eğlenmeyi,
dinlenmeyi ihmal etmeyelim.
Kim bilir belki bir gün bizim hikâyemiz de konu olur masallar
yolculuğuna…
dergiteneffus.com
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HÜZÜNLÜ VE DAİMA AĞLAMAKLI BİR ÇOCUKLUK
				
VE BU HÜZNÜ BESLEYİP BÜYÜTEN BİR HAYAT...
4 Ağustos 1927’de Ankara’da dünyaya gelen sanki gözlerinden her an bir damla süzülecekmişçesine naif bir çocuk: Turgut Uyar. Annesi onun bu yönünün hep farkında.
Bu durum her ne kadar harita subayı olan babasından ayrı
kalışıyla açıklansa da ileride hayatını ve kimliğini şekillendirecek şairliği ve şair tabiatının ayak izleri olduğu apaçık.
Babasının emekliliğiyle birlikte 1931 yılında Ankara’dan
İstanbul’a taşınırlar. Burada ilköğretimininin ardından
gurbet sırası kendisine gelir ve sırasıyla Konya ve Bursa’da
Askeri okullara giderek 1947 yılında eğitim hayatını tamamlamıştır. Askeri Memurlar Okulu’nda öğrenciyken
evlilik yasağına rağmen 19 yaşında komşu kızı Yezdan Şener’le hayatını birleştirir.
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde askeri memuriyette bulunur. Ancak memur odalarına sığamaz ve nihayetinde
1958’de bu vazifesinden istifa eder. Ardından çalışmaya
başladığı SEKA (Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları) Ankara Bürosu’ndan 1967’de emekliye ayrılır.
Tunga, Semiramis, Şeyda adında 3 çocuğunun annesi, ilk
aşkı Yezdan Şener’le olan birlikteliği 1966’da son bulur ve
bir süre sonra çocuklarla beraber Ankara’dan İstanbul’a
taşınır. O sırada Cemal Süreya ile ilişkileri bitmek üzere
olan Tomris hanımla şiir üzerine mektuplaşmalara başlarlar. Bir süre sonra Süreya’dan ayrılan Tomris’le olan ilişkisi
1969’da evlilikle neticelenir. Bu evlilikten de Hayri Turgut
dünyaya gelir.
taklitle şiirler yazan Uyar, bir süre sonra kendi mecraını
bulur. Sosyal medyada ve şiir eleştirmenlerinin yazılarında en yankı bulan şiiri “Göğe Bakma Durağı” ile bir yerde
oluşa, yeni bir başlangıca, aradalığa, maksadın sonsuzluğu
kadar ötekine dikkat çekerek okurların başını kaldırmış
ve göğe baktırmış. Bu ve daha nicesi ile kendisi öyle gör“Kendi adıma beni yazdığım şiiri yazmaya iten neden çev- mese de hem kendi çağında hem sonrasında ölümsüzlüğü
remin değiştiğini görmemdi. Birdenbire kentleşen dünya, yakalayan kudretli şairlerinden biri olmuştur.
birdenbire karşılaştığım neon lambaları, büyük oteller,
birtakım yeni gelişmeleri haber veren durumlar beni artık 1984’te Siroz olduğunu öğrenmesine rağmen tedavi
Orhan Veli şiiri yazmakla kurtaramıyordu.” Ömer Hay- olmayı reddeden Uyar, 22. Ağustos 1985’te rahatsızyam, Nedim, Yahya Kemal ve Tevfik Fikret’i okuyup onları lığının ilerlemesi nedeniyle vefat etmiştir.
Şiirinde Garip akımının izleri görülür. Özellikle Askeriyeden ayrıldıktan sonra yayınlanan Dünyanın En Güzel
Arabistanı’nda İkinci Yeni hareketinin pek çok ilkesinin
görülmesiyle İkinci Yeni temsilcilerinden olur. Bu değişimi kendinden dinleyelim:
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Ekranların genç yüzü, yıllardır takip edilen ve ailemizin bir parçası olan
Arka Sokaklar dizisinin yakışıklı komiseri Boğaç Aksoy Teneffüs dergisine misafir
oldu. Futbol sevdasından oyunculuk kariyerine özel başlıklar röportajımızda…
Herkes sizi Volkan Komiser
olduğu için eğitim hayatıma çok
olarak tanıyor. Biz öncelikle
dikkat ettim. Babam sayeBoğaç Aksoy’u tanıyabilir miyiz? sinde hayallerim futbol üzerine kurulu
30.07.1989 İzmit Kocaeli doğum- oldu. Ama futbol
luyum. Depremden sonra İstanoynarken bile
bul’a geldim. Oyunculuğa adım
hep bir eksikattığım 22 yaşına kadar profesyo- lik hissettinel bir futbol yaşantım vardı.
ğim oluyordu
çünkü evde
Oyunculuğa başlama hikâyeniz
boş zamannedir?
larımda kendi
kendine videolar
Çocukken çok hayal kurarız. Baçeken, taklitler yapan
bam gençlik yıllarından beri hem biriydim. Lise döneminde
futbol hem modellik geçmişi olan futbolun yanında tiyatroyla da
ilgiliydim. Yakışıklı olmak keşke
biri ama benim futbolcu olmamı
çok istemişti. Annem de öğretmen oyunculuk için yeterli olsa ama
34
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öyle olmadığını içine tam olarak
girince görüyorsunuz. Kendinizi
her alanda çok geliştirmeniz gerekiyor. Bence de
doğru olan bu.
Ünlü olduğunuzu
ilk ne zaman hissettiniz? Hayatınız
nasıl etkilendi?
İnsanların sizin
oynadığınız karakteri
sevmesi yaptığınız işi takdir
etmesi çok güzel bir his. Ben de o
sevgiyi onlarla paylaşarak vermeyi
seviyorum. Hayatım çok etkilenmedi diyemem, sorumluluğum

arrow-circle-right ÜNLÜ RÖPORTAJI

Sohbetimiz sırasında bazı
sosyal sorumluluk
projelerinden bahsederken
çok mutlu olduğunuzu
gördüm. Gençlere bu
konuda önerileriniz var mı?

daha fazla. Daha dikkatliyim.
Hayat düzenim disiplin üzerine
kurulu. Evden işe, işten spora,
zaman buldukça sevdiğim dostlarımlayım, oradan yine evime… :)
Ünlü olmanın zor tarafı nedir?
Sürekli sizinle fotoğraf
çektirmek isteyen insanlar
oluyordur, bir yerden sonra ‘of ’
dediğiniz oluyor mu?
Hayır, çünkü onların sevgisi size
güç veriyor ve bulunduğunuz yere
taşıyor. Sizi seven bir insanı geri
çevirmemek ve fotoğraf çektirmek, benim için o sevgiyi paylaşmak demek. Bu yüzden zevkle
çekiliyorum diyebilirim.

Kesinlikle benim
için çok önemli.
Çünkü dışarıda o kadar
acı dolu
dünyaları
olan insanlar var ki…
Biz sanatçı
olarak onların
yanında olmayı bir görev olarak
üstlenmeliyiz. Ufak bir genç
sizi izleyerek hayata tutunuyor
belki. Onların yanında olduğunuzda hastalığı varsa hastalığına ufak bir katkı bile olsa
verebilmek, aşamayacağı zorluk varsa bir abi olarak onlara
yol gösterebilmek, dünyanın
en güzel mutluluğu.

Sosyal medyayı aktif
olarak kullanıyor musunuz?
Ekranlarda yokken gençler
sizi nereden takip etsin?
Elbette, @bogacaksoy,
instagram sayfam… Zaman
buldukça takipçilerimle
iletişimde olmaya
çalışıyorum.
Gençlere meslek
seçimleri
hakkında bir
tavsiyeniz var
mı?
Kesinlikle hayallerinin
pesinden gitsinler. Çünkü
“hayal kurmak başarmanın
yarısıdır” der her zaman
babam. Zorluklar karşısında
asla doğru yoldan vazgeçmesinler. Çok çalışırsanız, dürüst
olursanız, helal ekmek
peşinde koşarsanız elbet o
kapı açılıyor.

Sizin gönlünüzde
Yeşilçam’ın ilk 3 isimi
hangileri?
Ediz Hun, Cüneyt Arkın ve
Kadir İnanır en sevdiğim
Yeşilçam aktörleri. Hatta
çocukken Ediz abinin filmleriyle büyüdük ve bir gün
deniz otobüsünde karşılaşmıştım lise yıllarımda, fotoğraf
çekilmek istemiştim,
kırmamıştı sağ olsun. Oyuncu
olduktan sonra onun önünde
sahnede ödül almayı Allah
nasip etti... Böyle bir an benim için ayrı bir gurur, güzel
bir anı.
dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE

DURUMUNU GÜNCELLE
Scott Speer'in yönettiği Durumunu Güncelle, telefonuna yüklediği uygulamada paylaştığı tüm gönderilerin gerçeğe dönüştüğünü fark eden Kyle'ın hikâyesini anlatıyor. Kyle (Ross Lynch) annesiyle birlikte
taşındığı yeni evine ve okuluna uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Günün birinde telefonuna sihirli
bir uygulama yükler. Paylaştığı tüm gönderilerin gerçek hayatta olmasını sağlayan bu uygulama Kyle'ın
hep istediği "mükemmel" hayata sahip olması için harika bir fırsattır. Çok geçmeden okulun en güzel kızları Dani (Olivia Holt) ve Charlotte'un (Courtney Eaton) dikkatini çekmeyi başarır. Ancak durumunu her
güncellediğinde yaşadıkları onun yeni hayatının mükemmelden ne kadar uzak olduğunu fark etmesini
sağlar. Gerçek mutluluğu yakalaması için bir an önce kendi fabrika ayarlarına geri dönmelidir.
Yönetmen: Scott Speer
Oyuncular: Ross Lynch, Olivia Holt, Harvey Guillen, Courtney Eaton, Gregg Sulkin, Brec Bassinger,
Maude Green
VİZYON TARİHİ : 10 Ağustos 2018
Tür: Komedi, Gençlik Yapım Yılı: 2018 Süre: 106 Dakika

GİZEM TRENİ

KOMPLO

Amerikan bağımsız sinemasının öncülerinden Jim
Jarmusch'un dördüncü uzun
metrajı, 1989 yapımlı Gizem
Treni; aynı zaman diliminde
geçen üç farklı hikâyenin
anlatıldığı antolojik bir film
olma özelliğini taşırken,
dönemin ruhunu da yakın
mercek altında gözler önüne seriyor. Filmde üç ayrı
olay var: Biri Elvis, diğeri
Perkins hayranı Graceland'e
mi yoksa Sun Stüdyolarına
mı gideceklerine bir türlü
karar veremeyen Japon turistler; aynı otel odasını paylaşmaya karan
veren Romalı bir dul ve kaçak bir kadın; üzüntülerini unutmaya çalışan terk edilmiş bir koca ve onun kayınbiraderi... Birbirinden ayrı bu
üç öykünün kahramanları hiç karşılaşmasa da, aynı ses ve görüntüler
öyküleri birleştiriyor.
Yönetmen: Jim Jarmusch
Oyuncular: Masatoshi Nagase, Yuki Kudo, Screamin Jay Hawkins,
Cınque Lee, Ryfys Thomas, Jodie Markell, Elizabeth Bracco, Nicoletta
Braschi, Tom Noonan, Joe Strummer, Steve Buscemi, Tom Waits
VİZYON TARİHİ : 17 Ağustos 2018
Tür: Komedi, Dram, Suç Yapım Yılı: 1989 Süre: 110 Dakika
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Michael Soussan'ın yaşanmış gerçek anılarına dayanan film, genç bir Birleşmiş
Milletler temsilcisi olarak
çalışan Soussan'ın gerçek
hikâyesini ve onun Birleşmiş
Milletler'in, Oil for Food (Yemek İçin Yağ) Programı'na
bağış toplama çabalarını anlatıyor. Programın başındaki
akıl hocası Pasha, programın
ne kadar başarılı olduğunu
Michael Soussan'a göstermek için onu Irak'a getiriyor.
Fakat Michael, organizasyonu daha derin bir şekilde incelediğinde, BM içindeki ve dışındaki
yetkililerin yolsuzluklarını fark eder. Michael şimdi bu organizasyona
nasıl adalet getireceğine karar vermek zorundadır.
Yönetmen: Per Fly
Oyuncular: Theo James, Ben Kingsley, Belçim Bilgin, Jacqueline
Bisset, Shauna Macdonald
VİZYON TARİHİ : 31 Ağustos 2018
Tür: Gerilim, Politik Yapım Yılı: 2018 Süre: 108 Dakika
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SEKERPARE

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine göre
enayi; Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından Şekerpare'ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur
bulmasına ama, Ziver'in Cumali için başka planları vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve
longalarıyla yeniden müziklenen, Türk Sineması'nın ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde.

Yazan: Yavuz Turgul
Yöneten / Uyarlayan: Engin Alkan
Dramaturg: Sinem Özlek
Müzik Direktörü: Burçak Çöllü
Sahne Tasarımı: Barış Dinçel
Kostüm Tasarımı: Duygu Türkekul
Koreografi: Senem Oluz
Yardımcı Yönetmen: Berna Adıgüzel

Yönetmen Yardımcıları: Onur Demircan,
Yeşim Mazıcıoğlu, Selin Türkmen, Emre Şen
Süre: 180dk / İki Perde
OYUNCULAR : Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan,
Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu,
Emre Çağrı Akbaba, Engin Alkan, Ercan Demirhan, Nurdan Gür,
Onur Demircan, Selin Türkmen, Tarık Köksal, Uğur Dilbaz,
Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu
Bulut, Zeynep Göktay Dilbaz
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EĞLENCE arrow-circle-left

Proje Ödevini Yapış Şekline Göre
Karakterini Analiz Ediyoruz:)

Şimdi yaz tatilindesin ama bütün yıl proje ödevleriyle haşır neşirdin. Bazılarını bireysel bazılarını da grup halinde tamamladın.
Peki grupça hazırlandığın proje ödevlerinde nasıl tavırlar benimsiyorsun? Sana uygun şıkkı bul, karakterini gör!

01

Bir grup arkadaşınız ile hocanızın sizden istediği proje ödevi için toplanacaksınız. Ama aksilik bu ya,
bir arkadaşınız toplantıya geç kaldı. Tepkiniz nasıl olurdu?

A

B
Bu önemli bir toplantı!
Her aksiliği düşünüp önlem
almalıydı.

02

C
Belirli bir plan ve program ile
ilerliyoruz. Herkesin bir görevi
olmalı. Onsuz toplantı olmaz.

Panik yok arkadaşlar! Şimdi
bizimle aynı grupta olmak isteyen
onlarca arkadaştan birini arayıp
buraya davet ediyorum.

Proje ödevinize bir isim vermeniz gerek. Herkesin kafasında bir sürü şey dolanıyor.
Bu kişilerden hangisi sensin?

A

B
Gereksiz konuşmalar ile vakit
kaybetmeyelim! Hızlı ve tempolu
olmalıyız. Herkesin zaten buraya
gelmeden önce aklında bir fikir
vardır. Öyle değil mi?

03

D

Burada olan ekip ile çalışmalara
başlayalım. İnanıyorum, çok güzel
işler başaracağız. Ay şimdiden
heyecanlandım.

C

Öyle bir isim olmalı ki, bu en iyisi
diyelim. Hoca isme baktığı zaman
işte bu desin!

D
Bence herkesin önerisinden bir
tutam alalım. Bu şekilde herkesin
istediği olur. Ortaya harika bir
imece ödevi çıkar!

Ayrıntılara takılıp boğulmayalım.
Burası zaten deniz değil, öyle
değil mi? :)Acıkan var mı?
Bence bu konuyu yemek yerken
konuşabiliriz.

Proje ödevinizin artık sonuna yaklaştınız. Bu sebeple bir toplantıya daha ihtiyacınız var.
Arkadaşlarınız ile nerede toplanmak istersiniz?

A
Ben zaten bir sonraki toplantı
yerini önceden düşünmüştüm.
Okuldaki disiplin kurulunun
toplandığı oda tam bize göre. Hem
aydınlık hem de kuzey cephede.

B

C

Bence kütüphanede toplanmalıyız.
Bir araştırmaya ihtiyacımız olursa
çok çabuk buluruz.

Bence doğa ile iç içe ve yemyeşil
bir alan en ideal olanı. Hem bol bol
oksijen de alırız. Çekmeköy Doğa
Parkı nasıl olur?

dergiteneffus.com

D
Bence geç kalan arkadaşın evinde
toplanalım. Bu sayede toplantı
yerine en erken o gelir :)

arrow-circle-right EĞLENCE

04

Son olarak proje ödevinizi hocanıza sunacaksınız. Ama bunu yalnızca bir kişi yapmalı.
Bu kişinin nasıl biri olmasını isterdiniz?

A

B
Bence işin özünü bilen, kararlı
ve planlı bir arkadaşımız teslim
etmeli. Herhangi bir pürüzde dik
durmasını bilmeli.

C

Bence projenin tüm ayrıntılarını
bilen bir arkadaş olmalı. Ayrıca
herhangi bir olumsuzlukta mutlaka
b planı olmalı.

D
Bence aramızdaki en sabırlı kişi
gitmeli. Gruptaki tüm
arkadaşlarımızın ne kadar
fedakârca çalıştıklarını anlatmalı.

Bence aramızdaki en karizmatik
kişi gitmeli. Hocaya bir kahve
ısmarlarız ve ödevi bağlarız.
Evet, arkadaşlar sunum dosyamız
neredeydi? :)

veee işte değerlendirme sonuçları
A’lar Çoğunluktaysa
Güçlü tiplerdir. Az laf, çok iş prensibi ile hareket ederler. Hep daha
önceden alınmış kararları vardır. Kararlarını uygularken başkasını
görmezler. Zaman yönetimi bakımından üstün beceriler vardır.
İşlerine aşırı odaklanırlar. Lider özelliktedirler. Özgüvenleri yüksektir.

B’ler Çoğunluktaysa
Mükemmeliyetçi ve düzenlidirler. Her zaman bir b planları vardır.
Ayrıntıları çok önemserler. Duygularını açıkça ortaya koymazlar,
mantık ağırlıklıdırlar. Daima tedbirlidirler. Riskleri önceden görürler.
Yeteneklidirler. Kuralcı olduklarından kolay kolay değişmek istemezler.

C’ler Çoğunluktaysa
Orta yollu tiplerdir. En belirgin yönleri her yerde mutlu olabilmeleri
ve halinden memnuniyet duymalarıdır. Pek fazla kimseye hayır
diyemezler. Barışçıl ve fedakârdırlar. En çok önemsedikleri şey
çevreden saygı görmektir. Sabırlıdırlar. Grupla uyumludurlar.
Duyarlı bir yapıya sahiptirler.

D’ler Çoğunluktaysa
İlgi çekici ve karizmatik yapılıdırlar. Dışarıdan bakılınca sevimli,
kıpır kıpır, hikâyeler anlatıp gülen ve güldüren yapıdadırlar.
Birebir ilişkilerde çok aktiftirler. Yabancılarla çok kolay iletişim
kurarlar. Girişkendirler. Ayrıntılar üzerinde çok durmazlar.
Vurdumduymazdırlar. İkna edici ve hazır cevaptırlar.
dergiteneffus.com
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AYDINLAR PARKI AÇILDI
Aydınlar Mahallesi’ne yapılan park törenle hizmete açıldı.
Çekmeköy Belediyesi’nin Aydınlar Mahallesi’ne inşa ettiği
park hizmete açıldı.
İçerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri ve basketbol
sahası bulunan parkın açılış töreninde katılımcıları
selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz
gençlerle basketbol oynadı.
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LİSE YAZ K
TÜGVA Çekmeköy Şubesi’nin yaz kampı
ı
öğrencilerini, Çekmeköy Belediye Başkan
Ahmet Poyraz uğurladı.

tifinin
Lise öğrencileri için 36 farklı etkinlik alterna
Keşan Yaz
bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
etaplar
Kampı başladı. Yaz boyunca Çemeköy’den
Belediye
halinde kampa giden gençleri, Çekmeköy
Şube
Başkanı Ahmet Poyraz ve TÜGVA Çekmeköy
Başkanı Mücahit Kılıç uğurladı.
olan
Yemek ve ulaşım dahil tamamıyla ücretsiz
enmeleri
el bir yaz tatili geçirmeleri, eğlenirken öğr
güz
e
lerl
iyet
faal
rtif
spo
ve
l
üre
kült
yal,
sos
kampta, gençlerin
efleniyor.
ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeleri hed
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z konusu ise 5 dakika
Süre bitiminde beraberlik sö
uzatma oynanır.
uncu 5 faul,
• Avrupa liglerinde her oy
NBA de ise 6 faul yapabilir.
olan takım kendi sahasını
• Hücum sırası kendinde
zorundadır.
8 saniye içinde terk etmek
yapan takımlar, kendi yarı
• Hücum bölgesine geçiş
Bu duruma geri pas
sahalarına top gönderemez.
rilir.
denir ve top rakip takıma ve
a ve uzatma periyodunda
• Her takım ilk 3 periyott
ına sahiptir,
ikişer dakikalık 1 mola hakk
a ise mola hakkı 2’dir.
4. periyot olan son periyott
r oyuncu değiştirebilir.
• Her takım dilediği kada
diğinde ve çemberin içinde
• Top çembere üstten gir
geçtiğinde sayıdır.
kaldığında ya da çemberden
görevlileri ve varsa, teknik
• Oyun, hakemler, masa
edilir.
komiser tarafından kontrol
nı saha içinde takımı temsil
• Basketbol takımı kapta
eder.

•
şur.
• Takımlar beş kişiden olu
dir.
• Hücum zamanı 24 saniye
pılır, her devre periyod
• İki devreli karşılaşma ya
ydana gelir.
adı verilen iki çeyrekten me
rek 10 dakika,
• Avrupa liglerinde her çey
belirlenmiştir.
NBA de ise 12 dakika olarak

2001 AVRUPA ŞAMPİYONASI 2.'Sİ
MİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZ

2001’de Ülkemizde yapılan 32. Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Milli Basketbol takımımız,
Aydın Örs yönetiminde 2002 yılında tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katıldı ve 9. oldu.
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arrow-circle-right SPOR

Elgin Baylor

Bill Russell
LeBron James

Wilt Chamberlain

Michael Jordan

Larry Bird

Kobe Bryant

Hakeem Olajuwon

Magic Johnson
Kareem Abdul Jabbar

A’DAN Z’YE BASKET SÖZLÜĞÜ
ASSIST : Sayı pası, sayıyla sonuçlanan pas.
BUCKET : Çember.
DRIBBLING : Top sürme.
ERASER : Silici, çok iyi top kesen oyuncu.
FIBA : Uluslararası Basketbol Federasyonu
GUNNER : Hiç pas vermeyip topu hep kendi kullanan bencil oyuncu
INSTANT OFFENSE : Bir yedeğin oyuna girer girmez sayı yapmaya
başlaması.
KICK IT OUT : Pota altında atış şansı olmayan oyuncunun dışarıda
bulunan arkadaşına pas atması.
NBA : 1950’de kurulan Amerikan Ulusal Basketbol Ligi.
Profesyonel lig.

PICK : Perdeleme.
REBOUNDING (REBOUND) : Sayı olmayan bir atıştan sonra topun
havada iken yakalanması, ribaund almak.
SCOREBOARD : Sayı tabelası.
TRIPLE DOUBLE : İstatistikte tutulan hanelerden (ribaund, sayı,
asist, top kapma gibi) üçünden birden 10 veya daha fazla sayıda
yapmak.
UNDERNEATH : Pota altı.
VIOLATION : Hatalı yürüme, üç saniye ve topu taşıma gibi kural
hataları sonucu top hâkimiyetini kaybetmek.
ZEBRA : Hakem.
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NASIL YAPARIM ? arrow-circle-left

ŞARJ ALETİ VE KULAKLIKLARA

RENKLI WRAP ZAMANI
Bu yazın en trendlerinden biri renkli şarj aletleri ve kulaklıklar kullanmak. Adımları takip et, kendi stilini
ortaya koy ve teknolojik eşyalarını renklendir. Hazırsan başlayalım.

1

Kendi tasarımınızı ortaya koymak için
gereken malzemeler: Şarj aleti ya da
kulaklık, anchor nakış ipleri (renkli ve
parlak), Japon yapıştırıcısı ve dikiş makası.

2

Öncelikle yapıştırıcıyı ipleri sararken
kaymaması için kablonun üzerinde küçük
bir noktaya uygulayın

3

Önceden seçtiğiniz 3 renk ipi birer metre
kesin ve aynı boyda düzgünce yapışkanın
olduğu alanla birleştirin

4

Sonrasında ipin sarmadığı alana tekrar
yapıştırıcı işlemini uygulayın

5

Dairesel hareketlerle renkli ipleri kablonun
etrafına dolayın

6

İpin bittiği yerde yeniden birer metrelik
ipler keserek kaldığınız yerden devam edin

7

Aralarda 2 renk devam etmek isterseniz
üçüncüsünü devre dışı bırakmak için uzunca kabloya paralel tutup diğer iki rengi
üzerinden dolayabilirsiniz

8

Sıraladığımız bu işlemleri kablonun sonuna kadar tekrar edin

9

Birbirinden renkli ve size özel tasarımıyla
şarj aletiniz ya da kulaklığınız kullanıma
hazır
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Renkli kar yun. 30 dakika son ını çıkarın.
dolaba ko gibi içeceğinizin tad
buz

Sıcak havalarda eriyip
bittiniz mi? Güneş başınıza
geçti de diliniz damağınız mı kuru
du?
Sıradaki smoothie, yanıp tutuşa
nlara
sevip de kavuşamayanlara
gelsin :)

Birlikte İyi Gider
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Fotoğraf : Erkan ÇAMLILAR

Görmediğim Yerlere Gitmeyi,
Tatmadığım Tatları Keşfetmeyi
ve Yeni İnsanlar Tanımayı
Seviyorum.

Sosyal medyada sıkı bir takipçi kitlesine sahip Alaattin Çağıl aynı zamanda
ürettiği içeriklerle de dikkat çekiyor. Teneffüs okurları için kendisiyle bir
araya gelerek sosyal medyaya dair uzun soluklu bir sohbet ettik.
Bize kısaca kendinizden
bahseder misiniz?

mümkün olduğunca görmediğimiz yerleri görmeyi, tatmadığımız tatları tatmayı, yeni farklı ve bana faydalı olabilecek
Öncelikle merhaba, 24 yaşındayım. Sos- insanlarla tanışmayı seven biriyim. Biyal aktiviteleri seven, mümkün olduğunca raz kendimden bahsederken afallayan
her saniyemi keyifle ya da bana fayda- biriyimdir umarım olmuştur :)
lı olabilecek şeyler ile geçiren biriyim.
Dijital Stratejist ve Sosyal Medya Uzmanıyım. Ayrıca Uluslararası Sosyal Medya Derneği’nin Ege Bölge Başkanlığını
yapıyorum. 2ROI Medya adında tanıtım filmi, fotoğraf, dijital medya, web
ve grafik tasarımı yaptığımız bir şirketim var. Ayrıca Sosyal Medya ile Dijital
Pazarlama adında bir kitabım var, yakında ikincisi de çıkacak. Bunlar haricinde
48
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Dijital dünyaya ve sosyal medyaya
merakınız nasıl başladı?
14-15 yaşlarında fiziki görüntümün ve
karakterimin de vermiş olduğu olgunlukla organizasyon işi yapmaya başlamıştık. Çok sıkı ve iyi bir çevrem vardı. Bu
bana etkileşim ve like olarak dönüyordu.
Daha sonra dışarıdan gelen reklam teklifleri (poster, afiş, video paylaşımı vb. )
oldu. Bu da beni bu işe yoğunlaştırdı.
Zaten biraz hoşuma da gidiyordu bu durum, vakit geçirmeyi seviyordum sosyal
medyada. O sıralarda biraz araştırmaya
girmiştim. Sosyal Medya Uzmanlığı diye
bir mesleği gördüm. Daha ülkemizde

RÖPORTAJ
profilinde bu meslek yazan 2 kişi görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Biraz
üzerine düştüm, kendimce denediğim
ve kendimi test ettiğim yollar oldu ya da
işler geldi bunlar sayesinde belli bir kademeye geldiğimi düşünüyorum. Sonuç
buralara getirdi beni…:)

üzere tüm dünyada insanları bilinçlendirmek, sosyal medya konularında tedbirli olunması gereken durumları belirtmek, akademik ve normal eğitimler ya
da etkinlikler yapmak, her dernek gibi
insanlara maddi ve manevi destek olmak
şeklinde sıralayabilirim.

İlk kez ne zaman fark edilmeye
başladınız?

USMED sanat kuruluşumuz ile sanata
ve sanatçıya destek olmak, aktif olarak
haberler ile insanları bilinçlendirmek,
Bu soruya biraz cevap vermem zor as- Genç USMED kuruluşumuz ile genç
lında çünkü yaptığım işleri büyüterek ve arkadaşları sosyal medya meslekleri ile
gitgide kendime de sürekli bir şeyler ka- tanıştırmak bu mesleklere yöneltmek
tarak bunlarla birlikte iyi fikirler ve içe- ve bilinçlendirmek, USMED Sosyal Sorikler üreterek fark edilmeye başladım rumluluk kuruluşumuz ile yardıma ihtidiyebilirim.
yacı olan kişi ya da topluluklara yardım
etmek de faaliyetlerimiz arasında yer
Sosyal medyada üretilen içerikler için alıyor. Örneğine Afrika’da su kuyusu aç(komik/aforizma/caps vb.) genel bir
tırdık. Kısacası her yerde aktifliğimizi
değerlendirme yapacak olsanız
sürdürüyoruz.
neler söylersiniz?
Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama
Sosyal Medyada genel olarak baktığımız- alanında bir kitap çıkardınız ve bu
da en çok tüketilen içeriklerin komik içe- çalışma oldukça verimliydi. Bu tarz
rikler olduğunu görüyoruz. Fakat aktivi- projelerin devamı olacak mı?
teler sadece bunlardan ibaret değil çok
eğlenceli yazılar yazan ve çoğu zaman Teşekkür ediyorum. Tabii ki şu an 2. kigüldüren yazarlarımız var onları oku- tap için üzerinde çalışıyoruz. Yakın bir
mak ya da karikatür okumak da zevkli zamanda o da tüm kitabevlerinde oladiyebilirim. Genel olarak sosyal medyayı caktır. Amacım herkesle ve özellikle meshaber ve haber yorumları, kişisel gelişim lektaşlarımla bildiklerimi paylaşmak.
ve sosyal sorumluluk içeriklerini takip Ayrıca mesleğimizi hala bilmeyenler için
ederek geçiriyorum.
daha aydınlatıcı bir hala getirmek. Umarım faydam oluyordur :)
Komik sayfaların milyonlarca takipçisi
olması mükemmel bir şey hepsini teb- Sosyal medyada en önemli konu başrik ediyorum fakat takip eden insanlara lıklarından biri, azımsanamayacak bir
sesleniyorum: Yardım kuruluşlarını ve kitlenin hakaret ve ağır sözlerle
topluluklarını aynı şekilde takip eder- kullanıcıları rahatsız etmesi. Siz bu
seniz çok güzel olur. Çünkü olağan du- konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
rumlarda çok fazla insanlara ulaşmaları
gerekiyor ve takipçilerinin çok olması Burası bir arena ve istediğiniz kişiye isonlara ekstra para kazandırmıyor aksine terseniz tek başınıza isterseniz toplaekstra olarak daha çok insana yardım eli narak hatta topladığınız kişilerin kendi
uzatabiliyorlar :)
çevresiyle -sosyal medya dilinde takipçileri diyelim- saldırabilirsiniz. Burada
Uluslararası Sosyal Medya Derneği’nin belli bir seviyeyi aştıktan sonra muhakEge Bölge Başkanlığı görevini yürütü- kak rahatsız etmeler oluyor. Maalesef
yorsunuz. Bize buradaki faaliyetlerisanal ortamın kötü tarafı da budur fakat
nizden söz eder misiniz?
bunu umursamamak lazım. Çünkü güçlü olan ayakta kalıyor. Hem çağdaş hem
USMED Türkiye merkezli kurulmuş ilkel düşünmek lazım. Biraz da takmauluslararası sosyal medya derneğidir. mak lazım. İşin boyutu artıyor ise tabii ki
Amacımız önce kendi ülkemiz olmak hukuksal yollara başvurmak en sağlıklısı.
dergiteneffus.com

Şimdiye kadar en fazla etkileşim alan
gönderiniz ne oldu?
İlk çıkışımı sağlayan bir tweetim vardı.
Tweet Einstein’in sözüdür. Ben de onu
paylaşarak hayvanlara karşı güzel bir etki
oluşturmak istedim. Tweet ise şöyle: Köpekleri sevmeyen insanlara güvenmem.
Fakat bir köpek bir insanı sevmiyorsa o
köpeğin hislerine güvenirim.
Sosyal medyada içerik oluştururken
kendi adınıza nelere dikkat ediyorsunuz?
İnstagram içeriklerim iş, yaptıklarım,
sevdiklerim, kendimden ibaret direkt
olarak kendim ilgileniyorum. Fakat
Twitter için öyle diyemeyeceğim. Biraz
yoğun geçtiği için Twitter’ı çok güvendiğim ve sevdiğim iki ekip arkadaşım
yönetiyor. Onlarda içeriklerini bana iletiyorlar birlikte istişare yapıyoruz yayınlıyoruz. Zaten amacımız ekstra bir şey
değil insanlara faydalı olabilecek ara sıra
da eğlenceli şeyler paylaştığımız bir içerik platformu gibi düşünebilirsiniz. Bu
arada hesap yönetimi yapan ekip arkadaşlarım Naif Durgun ve Ezgi Erentürk’e
de selamlar :)
Son olarak dergimizdeki
takipçilerinize önerileriniz nedir?
Ben faydalı olabileceğim bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki kendimce:)
Ticari hayatımda yardım istemenin hep
geri planda olduğunu gördüm ve insanlar bu durumdan çekiniyor fakat yardım
istemek ayıp değildir. El elden üstündür
bunu unutmayın. Siz de aynı şekilde insanlara yardım edin. Yardım istediğin
şeye önce kendin inanman gerekiyor.
Sakın ve sakın kestirme yollara başvurmayın! Kestirme yollar her zaman sizi
birine ya da bir kuruma bağlı yapar.
Yolunuzu en sağlıklı bir şekilde çizerek
emin adımlarla yürüyün diyerek kendi
işlerinde büyük balık olmalarını isterim.
Umarım faydalı olmuştur. Ben çok keyif
aldım. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize
dikkat edin, hoşça kalın :)
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KİTAP TANITIMI arrow-circle-left

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA | Lewis Carroll
İş Bankası Kültür Yayınları
Alice Harikalar Diyarında, yazıldığı tarihten bu yana geçen yüz elli yılı aşkın süre
boyunca, edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğini hep korudu. Hem çocuk
hem de yetişkin edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu kitap, hayal gücü zenginliğiyle küçük okurlara büyülü bir dünya sunarken, yetişkinler için bu büyüsünü içerdiği sembollerin anlam derinliğiyle gösterdi. Adının edebiyat tarihine altın harflerle
yazılmasına yol açan eserleri kadar, matematikçi ve mantıkçı kimliğiyle de tanınan
Lewis Carroll’un Alice Harikalar Diyarında kurgusu, metne serpiştirilmiş bilmecelerle okuru da kitabın bir kahramanı kılar. Alice Harikalar Diyarında hem çocuklar
hem de macera dolu naif çocukluğunu özleyen ve yıllara meydan okuyan bir mantık
labirentinde kendine sorular sormaktan çekinmeyecek okurlar için Modern Klasikler
Dizisi’nde yerini alıyor.

MARTI JONATHAN LİVİNGSTON | Richard Bach
Epsilon Yayınevi
Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl
pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir
lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

16:50 TRENİ | Agatha Christie
Altın Kitaplar
Sıradan bir günde, her şeyin olması gerektiği gibi olduğu bir anda inanılmaz bir olay
yaşanır. Yan yana gelen iki trende ancak korku filmlerinde rastlanacak türden bir
cinayet vakası yaşanmaktadır. Ve tüm bunların tek tanığı bir kadındır. Elspeth çaresizlik içinde baktığı vagonun penceresinden bir adamın bir kadının boğazını hunharca sıktığını görür. Zavallı kadının bir süre sonra cansız bedeni yere yığılır ve o anda
tren hareket eder. Bu düğümü çözebilecek tek kişi Jane Marple' dan başkası değildir.
Ve belki de Elspeth'e inanacak tek kişi... Çünkü ortada ne şüpheli, ne başka tanık,
ne de ceset vardır.
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arrow-circle-right KISA..KISA..

CEMAL GÜNGÖR PARKI AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan “Millet Bahçesi” konseptine benzer bir içerikle yenilenen
Çekmeköy Cemal Güngör Parkı hizmete açıldı.
Çekmeköy Belediyesi, 46 bin metrekare ile ilçenin büyük parkları
arasında yer alan Alemdağ, Ekşioğlu ve Taşdelen’de oturanlar
tarafından yoğun olarak kullanılan Cemal Güngör Parkı'nı yeniledi. İçerisinde çocuk oyun alanları, aletli jimnastik alanları, travers
koşu ve yürüyüş parkuru, mescit, tuvalet, yağmur barınakları ve kır
kahvesi alanları olan parkta; yaz aylarında kültür sanat etkinliklerine
ev sahipliği yapacak amfitiyatro da yer alıyor.
Açılışta selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, " Bizler Çekmeköyümüzün yeşiline yeşil katıyoruz.
Bugün burada açtığımız park ilçemize hayırlı olsun. İnşallah yakın
zamanda ilçemize bir park daha kazandıracağız. Merkez Mahallemizde 500 dönüm bir alanda yine böyle yürüyüş yolu olan içerisinde
göletler olan bir park inşaatımız devam ediyor. O parkımızın içinde
50 metre seyir kulesi de yapıyoruz. Bir iki aya kadar burayı da
hizmete açacağız inşallah,” dedi.

İLK KONSER GÖKHAN TEPE’DEN
Gökhan Tepe, Çekmeköy’de çam ağaçlarının çevrelediği 46
dönümlük Cemal Güngör Parkı’nın amfitiyatrosunda sahne aldı.
1996 yılından bu yana yazdığı şarklılarla 2 saat sahnede kalan
sanatçı, finali 2018 yazına damga vuran şarkısı Yak Ateşinle ile
yaptı.
Şarkının ardından sanatçıya çiçek veren Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’a teşekkür eden sanatçı, “Parkları
belediye yapıyor ama sonrası bize emanet,” diyerek
izleyenlerine mesaj verdi.
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arrow-circle-right ŞİFREYİ bulmacadergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
ADRESİNE GÖNDEREN 5 KİŞİYE PUSLU KITALAR ATLASI Kitabı HEDİYE!

Ödüllü Bulmaca

İsim, soyisim, telefon ve adres bilgilerini maile eklemeyi unutma!
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53
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FUNDA ARAR

HANDE YENER

DEMET AKALIN

ENGİN AKYÜREK

EBRU GÜNDEŞ

ACUN ILICALI

HANDE ATAİZİ

FAHRİYE EVCEN
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Çekmeköy Ailesi Olarak;
Sevgiyi, Dostluğu, Huzuru ve Kardeşliği Paylaşarak Pekiştireceğimiz, Nice Mutlu Bayramlar Dileriz.

KURBAN BAYRAMI’MIZ MÜBAREK OLSUN!

